
para Salesforce® 

Preparar 

Gerenciar 

Assinar

Executar

Faça negócios de forma mais 
rápida ao automatizar contratos 
sem sair do Salesforce®. 
Muitas empresas modernizaram sua Gestão de relacionamento com o cliente 
(CRM) com o Salesforce. Ainda assim, a maioria ainda prepara, assina, executa e 
gerencia contratos de clientes por meio de processos manuais e desconectados. 

Concorde, ainda mais. 
O DocuSign Agreement Cloud para Salesforce é um 
conjunto de produtos que permite transformar as 
vendas e outros processos de negócios de maneira 
digital ao simplificar os contratos: Gere e corrija. 
Envie para assinatura. Capture informações do cliente 
durante a assinatura. Armazene as informações 
capturadas e o contrato concluído com a oportunidade 
do Salesforce. E faça tudo isso ao mesmo tempo que 
mantém seus usuários do Salesforce no Salesforce. 

Casos de uso 
Contratos de vendas 
(MSAs, SOWs, NDAs, cotações, faturas) 

Aprovações de serviços 

Recursos Humanos 
(Planos de remuneração, cartas de oferta, W-9s) 

Serviços financeiros e seguro 
(Novas aberturas de conta, serviço de conta) 

Setor público 
(Gerenciamento de casos, solicitações FIA) 

Serviços de saúde/ciências biológicas 
(Assistência de coparticipação, consentimento do paciente) 

Benefícios 
Economizar tempo 
Reduza o tempo de resposta do contrato para horas ou minutos. 

Reduzir riscos 
Elimine tarefas tediosas e manuais que podem 
resultar em erros e aumento de risco. 

Aumentar a produtividade 
Automatize os fluxos de trabalho para ajudar os funcionários a 
trabalhar de forma mais eficiente e sem sair do Salesforce. 

Produtos 
ASSINAR 
DocuSign eSignature para Salesforce 
Envie contratos para assinatura, capture 
informações do assinante, acompanhe o status e 
armazene automaticamente no Salesforce. 

DocuSign eSignature para Salesforce CPQ 
Todos os recursos do DocuSign eSignature para 
Salesforce, além da capacidade de enviar cotações 
para assinatura de qualquer objeto de cotação CPQ. 

DocuSign eSignature para Salesforce Essentials 
Envie contratos para o status de assinatura e 
rastreamento, tudo no Salesforce Essentials. 

PREPARAR 
DocuSign Gen para Salesforce 
Gere contratos aperfeiçoados e personalizados 
automaticamente no Salesforce com apenas alguns cliques. 

DocuSign Negotiate para Salesforce 
Todos os recursos do Gen para Salesforce, além do 
suporte para aprovações, correções e controle de versão. 

PREPARAR, EXECUTAR E GERENCIAR 
DocuSign CLM para Salesforce 
Todos os recursos do Negotiate para Salesforce, 
além de uma biblioteca de cláusulas, criador de 
fluxo de trabalho e repositório de contratos. 

DESENVOLVER 
DocuSign para Salesforce Apex Toolkit 
Desenvolva soluções personalizadas que integram 
o DocuSign eSignature aos seus aplicativos 
Salesforce de forma rápida e fácil. 
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DocuSign Folha de dados do DocuSign Agreement Cloud para Salesforce 

As melhores marcas do mundo confiam no DocuSign Agreement Cloud para Salesforce. 

Automatize e conecte seus processos de contrato em todas as etapas. 

Acelere a forma como você prepara, assina, executa e 
gerencia contratos com o Agreement Cloud para Salesforce. 
Simplifique pedidos no Sales Cloud, cotações no CPQ, 

solicitações de alteração no Service Cloud e muito mais. 
Faça negócios de forma mais rápida e precisa – sem sair do 
Salesforce. 

Contrato de 
vendas 

Pronto para o próximo passo? 
Converse com o seu representante de vendas  
da DocuSign sobre uma demonstração do 
DocuSign Agreement Cloud para Salesforce. 

Ordem de 
compra 

Sobre a DocuSign 
A DocuSign ajuda as organizações a se conectarem e automatizarem a forma como preparam, assinam, atuam 
e gerenciam contratos. Como parte do DocuSign Agreement Cloud, a DocuSign oferece a assinatura eletrônica: 
a melhor maneira do mundo de assinar eletronicamente em praticamente qualquer dispositivo, em qualquer 
lugar e a qualquer momento. Atualmente, mais de 500.000 clientes e centenas de milhões de usuários em mais 
de 180 países usam a DocuSign para acelerar o processo de fazer negócios e simplificar a vida das pessoas. 

DocuSign, Inc. 
221 Main Street, Suite 1550
São Francisco, CA 94105 

Para obter mais informações 
sales@docusign.com 
+1-877-720-2040 
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